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Kuikenbroederij Van Hulst uit het Brabantse Veldhoven is vanaf mei 2018 van
het aardgas af. Voor het uitbroeden van eieren wordt nu gebruik gemaakt van
een bijzondere tweetraps warmtepomp, zodat zelfs bij -20 graden Celsius
buiten de eieren keurig op 40 graden Celsius gehouden worden.
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De propaan/butaan warmtepomp is ontwikkeld en gebouwd door het Limburgse bedrijf Servex
Koeltex. Dat meldt Sparkling Projects, dat nauw bij het project betrokken was, in een
persbericht. De Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) heeft in 2017 dit project
financieel gesteund vanuit het programma DEI Duurzame Energie Initiatieven.
De meer-investering ten opzichte van vervanging van de huidige ketels door nieuwe cv ketels is
400.000 euro. Hiervan is bij Kuikenbroederij van Hulst 220.000 euro gefinancierd vanuit de DEI
subsidie en een eigen investering van 205.000 euro waar Energie Investerings Aftrek op van
toepassing is. De jaarlijkse kostenbesparing is 32.000 euro per jaar, zegt Steven Lobregt van
Sparkling Projects.

Zonnepanelen
De techniek is niet alleen goed voor de energietransitie, maar geeft ook Nederlandse
apparatenbouwers een voorsprong op milieuonvriendelijke warmtepompen uit met name Azi
vertelt Lobregt.
Na de zeer warme zomer blijkt deze warmtepomp zonder enige storing te functioneren en ruim
de beoogde prestaties te behalen. De warmtepomp is direct ingepast in het bestaande 80
graden Celsius cv-systeem. Daarmee is deze techniek een doorbraak voor verduurzamen van
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bestaande centrale verwarmingssystemen. De ervaring bij van Hulst is volgens Lobregt direct
toepasbaar voor verwarmen van kantoren, zorginstellingen, bedrijfsgebouwen en industrie
processen tot 80 graden Celsius.
Volgens Cees Horrevorts is de propaan/butaan tweetrapswarmtepomp technisch goed geschikt
voor het vervangen van cv-systemen: De investering past in onze toekomstvisie van jaarlijks
verder energie besparen. We gaan nu nadenken over zonnepanelen, dat is de volgende stap
op weg naar een energieneutraal bedrijf. Duurzaamheid past mooi bij ons product.
Tekst: Tom Schotman
Groeide op een vleeskuikenbedrijf in het Achterhoekse Vragender op. Schrijft sinds augustus
2013 voor Pluimveeweb.nl, vakblad Pluimveeweb, Pigbusiness.nl, vakblad Pig Business en
de regionale agrarische vakbladen...
Meer van deze auteur
Beeld: Ruth van Schriek, Agrio archief, Sparkling Projects
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Pluimveeweb is ook actief op verschillende social media. Volg ons, blijf altijd op de hoogte van het laatste
nieuws en praat mee.
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